
 

قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية        

التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]   ] 

  4102أغسطس  42

تم إعداد هذا التقرير باللغتين العربية و اإلنجليزية. في حال وجود أي اختالف )تباين( أو 
تعارض بين النسخة العربية و النسخة اإلنجليزية ، أو في حال عدم وضوح األفكار 

 المعروضة في هذا التقرير يرجى اعتماد النص األصلي المعروض باللغة اإلنجليزية

 مالمح األسواق العالمية:

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 >>>  المصطلح األسبوعي
 
 

مؤشر التقلبات الخاص بسوق     
  شيكاغو للخيارات   :

 
يظهر  هذا المؤشر توقعات السوق لـ 

يوم من التقلبات. ويتم بناء هذا  03
المؤشر بحيث يتضمن التقلبات 
المترافقة مع  حزمة واسعة من 
 033خيارات مؤشر ستاندرد أند بورز 

>>> 
 

 ( تصفية المراكز ( ارتفعت وتيرة التخلص من األصولSelloff في األسواق ) )
الناشئة األمر الذي زاد من حدة  القلق بشأن مستقبل اإلقتصاد العالمي )خاصة 

الصين(، األمر الذي عزز بطبيعة األحوال )حالة الاليقين ( تجاه سياسة الفيدرالي 
األمريكي وبنك الصين الشعبي. في وقت سابق من األسبوع الماضي ، أظهر 
محضر اجتماع شهر يوليو للفيدرالي األمريكي تحقق الظروف المواتية لرفع معدل 

لكن الصورة في الوقت الفائدة )فيما عدا النظرة المستقبلية لمعدل التضخم(. 
الحالي قد تغيرت، حيث خفضت الصين من قيمة عملتها، في حين لم  تكن البيانات 
الصادرة عن الواليات المتحدة األمريكية جيدة، ناهيك عن نتائج تراجع أسعار السلع 

وارتفاع قيمة الدوالر. امتدت عمليات البيع إلى األسواق األوربية وأسواق الواليات 
حيز التصحيح  Dow Jonesفيما دخل مؤشر  المتحدة األمريكية يومي الخميس والجمعة 

%( خالل األسبوع المنتهي في الحادي 5..0نقطة ) 0301يوم الجمعة، متراجعًا بـ 

 053.20بـ  Standard $ Poor’s 500والعشرين من شهر أغسطس. كما تراجع مؤشر 
يوم الجمعة الحادي  1..0113%( خالل األسبوع ليقفل نهاية األسبوع عند 0.11نقطة )

 والعشرين من شهر أغسطس.

 
   انخفض مؤشر الدوالر األمريكي لألسبببوع البيبانبي عبلبى البتبوالبي )عبلبى أسبا

أسبوعي(، في الوقت الذي ازدادت فيه عمليات البيع )تصفية المبراكبز( فبي سبوق 
% من قيمته ليغلق نهـايـة 0.01حيث خسر المؤشر األسهم األمريكية خالل األسبوع، 

في إغالق األسبوع السابق له. أغلق اليـورو   دوالر  12.05، مقارنة بـ 10األسبوع عند 
دوالر أمـريـكـي لـلـيـورو الـواحـد  0.00.2نقطة( مسجاًل  551% )1..5األسبوع أعلى بـ 

 وذلك في الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري



التقرير اإلقتصادي األسبوعي  -أبحاث الخزينة    الصفحة  2       24 / أغسطس / 2015 

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

  ارتفعت أسعار الذهب لألسبوع الياني على التوالي، حيث
عززت عمليات البيع في األسواق العالمية من الطلب على 

ارتفع الذهب في التعامالت الفورية  الذهب كمالذ آمن.
دوالر أمريكي لألونصة  0.1.)على أساس أسبوعي( مضيفًا 

دوالر أمريكي خالل األسبوع المنتهي  0023.11ليستقر عند 
 .5300في الحادي والعشرين من شهر أغسطس 

 
  ارتفعت أذونات الخزينة األمريكية بمعدل هو األعلى في

شهرين )على أسا  أسبوعي(، بعد أن أظهر محضر اجتماع 
صناع القرار إمكانية قيام  الفيدرالي األمريكي لشهر يوليو 

بتأجيل رفع معدل الفائدة. كما تسبب التراجع في أسواق 
األسهم العالمية في زيادة الطلب على أذونات الخزينة 

 02.0األمريكية. تراجع العائد على أذونات الخزينة األمريكية بـ 
خالل األسبوع  5.301%( مسجاًل 1.00نقطة أساس )

 المنتهي في الحادي والعشرين من شهر أغسطس.

 
 

 الواليات المتحدة األمريكية ، كندا وأستراليا  : 
 الواليات المتحدة األمريكيةانخفضت طلبات إعالة البطالة في 

ألف طلب خالل األسبوع المنتهي في  الخامس  511لتسجل 
ألف طلب خالل  510عشر من شهر أغسطس الجاري مقارنة بـ 

األسبوع السابق له. سجلت طلبات الرهن العقاري ارتفاعًا قدره 
% خالل األسبوع المنتهي في الرابع عشر من شهر 0.2

% خالل األسبوع 3.0أغسطس الجاري مقارنة بارتفاع قدره 
السابق له. سجل مؤشر أسعار المستهلك  نموًا بمعدل سنوي 

% خالل شهر يوليو مقارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 3.5قدره 

% خالل شهر يونيو. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر 3.0
% خالل شهر 3.0أسعار المستهلك ارتفاعًا بمعدل شهري قدره 

% خالل الشهر 3.0يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل شهري قدره 
السابق له. فيما سجل مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء 

% خالل شهر يوليو 3.0والطاقة ارتفاعًا بمعدل شهري قدره 
% خالل شهر يونيو. 3.5مقارنة بارتفاع بمعدل شهري قدره 

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء 
% كمعدل سنوي مماثاًل لما كان عليه ..0الغذاء والطاقة مسجاًل 
 خالل الشهر السابق له. 

ألف خالل شهر  0532سجلت المنازل المباشر ببنائها ارتفاعًا قدره 
ألف خالل  .053يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة باالرتفاع إلى 

الشهر السابق له. كما ارتفع مؤشر مبيعات المنازل بمعدل قدره 
مليون خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخفاض  0.01
مليون(.  0..0مليون خالل شهر يونيو )التوقعات  ...0إلى 

وعلى أساس شهري، سجلت مبيعات المنازل ارتفاعا بمعدل 
% خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة 5شهري قدره 

% كمعدل شهري خالل شهر يونيو.  فيما 0باالنخفاض إلى 

ألف تصريح خالل شهر يوليو  0001ارتفعت تصاريح البناء لتسجل 
ألف تصريح خالل  0001مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخفاض إلى 

 الشهر السابق له.  
 Markitانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن 

 ..00خالل شهر أغسطس )قراءة أولية( مقارنة بـ  05.1مسجاًل 
خالل شهر  يوليو. سجل مؤشر أمبير الصناعي انخفاضًا حيث 

خالل شهر  2..0خالل شهر أغسطس مقارنة بـ  15..0-وصل إلى 

% خالل شهر يوليو 3.5يوليو. انخفض المؤشر القيادي مسجاًل 
 % خالل الشهر السابق له. 3.2مقارنة بارتفاع قدره 

 
نموًا بمعدل سنوي   كنداسجل مؤشر أسعار المستهلك في 

% خالل شهر يوليو مقارنة بنمو بمعدل سنوي 0.0قدره 
% خالل شهر يونيو. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر 0قدره

% خالل شهر 3.0أسعار المستهلك ارتفاعًا بمعدل شهري قدره 
% خالل الشهر 3.5يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل شهري قدره 

السابق له. كما ارتفعت مبيعات التجزئة بمعدل شهري قدره 
% خالل شهر يونيو مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخفاض إلى 3.2
 % كمعدل شهري خالل الشهر السابق له. 3.1

 

 المملكة المتحدة واليابان: 
ارتفاعًا   المملكة المتحدةسجل مؤشر أسعار المستهلك في 

% خالل شهر يوليو مقارنة بعدم تغير 3.0بمعدل سنوي قدره 
خالل شهر يونيو. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار 

% خالل شهر يوليو 3.5المستهلك انخفاضًا بمعدل شهري قدره 

مقارنة بعدم تغير خالل الشهر السابق له. ارتفعت مبيعات التجزئة 
% خالل شهر يونيو مقارنة بالقيمة 3.2بمعدل شهري قدره 

% كمعدل شهري خالل الشهر 3.1المعدلة باالنخفاض إلى 

السابق له. ارتفعت مبيعات التجزئة بما في ذلك مبيعات الوقود 
% خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمة 3.0بمعدل شهري قدره 

% خالل شهر يونيو. كما ارتفعت 3.0-المعدلة باالنخفاض إلى 
% خالل ..3مبيعات التجزئة باستثناء الوقود بمعدل شهري قدره 
% خالل 3.0-شهر يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة باالرتفاع إلى 

شهر يونيو. سجل مؤشر أسعار المنتج انخفاضًا بمعدل شهري 
% خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخفاض 3.0قدره 
% كمعدل شهري خالل شهر يونيو. وعلى أساس 3.0-إلى 

سنوي، سجل مؤشر أسعار المنتج انخفاضًا بمعدل سنوي قدره 

-% خالل شهر يوليو مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخفاض إلى 0.2
 % كمعدل سنوي خالل الشهر السابق له. 0.2

 

% خالل ..3انكماشًا بمعدل ربعي قدره  اليابانيسجل االقتصاد 
الربع الثاني من العام الجاري )قراءة أولية( مقارنة بالنمو المعدل 

(. سجل 3.0-% خالل الربع السابق له )التوقعات 0.0باالرتفاع إلى 
% 0.2الناتج اإلجمالي المحلي السنوي انكماشًا بمعدل ربعي 

خالل الربع الثاني من العام الجاري )قراءة أولية( مقارنة بنمو 
 % خالل الربع األول من العام الجاري. 0..بمعدل ربعي قدره 

 

أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل 
 األسبوع الماضي :



التقرير اإلقتصادي األسبوعي  -أبحاث الخزينة    الصفحة  3       24 / أغسطس / 2015 

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

% 0.2سجل مخفض الناتج المحلي نموًا بمعدل سنوي قدره 

 % خالل الربع السابق له. 0.0خالل الربع الثاني مقارنة بـ 
 

 00.1مسجاًل  Nikkeiارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن 
خالل شهر  00.5خالل شهر أغسطس )قراءة أولية( مقارن بـ 

% 0.1يوليو. ارتفعت الطلبات على اآلالت بمعدل سنوي قدره 
% كمعدل سنوي 2.2خالل شهر يوليو )قراءة نهائية( مقارنة بـ 

خالل شهر يونيو. سجلت جميع األنشطة الصناعية ارتفاعًا بمعدل 
% خالل شهر يونيو مقارنة بانخفاض بمعدل 3.0شهري قدره 
% خالل شهر مايو. سجل الميزان التجاري عجزًا 3.0شهري قدره 

مليار ين ياباني خالل شهر يوليو مقارنة بالعجز  0..52قدره 
 مليار ين ياباني خالل شهر يونيو.  13.0المعدل باالرتفاع إلى 

 
 منطقة اليورو:

في  Markitارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن 
خالل شهر أغسطس )قراءة أولية(  ..05مسجاًل  منطقة اليورو

(. ارتفع 05.5خالل الشهر السابق له )التوقعات  ..05مقارنة بـ 
ليسجل  Markitمؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن 

خالل الشهر  .0خالل شهر أغسطس )قراءة أولية( مقارنة بـ  0..0
السابق له. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن 

Markit  خالل شهر أغسطس )قراءة أولية( مقارنة بـ  0..0مسجاًل
-خالل شهر يوليو. انخفضت ثقة المستهلك بمعدل قدره  00.1
 خالل شهر يوليو. 1.0-خالل شهر أغسطس مقارنة بـ  ..2

 

في  Markitارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن 
خالل شهر أغسطس )قراءة أولية( مقارنة بـ  00.5مسجاًل  ألمانيا
(. انخفض مؤشر 00.2خالل الشهر السابق له )التوقعات  ..00

خالل  00.2ليسجل  Markitمديري المشتريات الخدمي الصادر عن 
خالل الشهر السابق  ..00شهر أغسطس )قراءة أولية( مقارنة بـ 

 Markitله. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن 
خالل  00.1خالل شهر أغسطس )قراءة أولية( مقارنة بـ  .0مسجاًل 

 GFKالشهر السابق له. انخفضت ثقة المستهلك الصادرة عن 
خالل شهر سبتمبر )قراءة أولية( مقارنة بـ  1.1بمعدل قدره 

 خالل شهر أغسطس.  03.0
 

 Markitانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن 

خالل شهر أغسطس )قراءة أولية(  2...مسجاًل  فرنسافي 
(. انخفض 1.1.خالل الشهر السابق له )التوقعات  1.2.مقارنة بـ 

ليسجل  Markitمؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن 
خالل الشهر  05خالل شهر أغسطس )قراءة أولية( مقارنة بـ  ..00

السابق له. انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن 
Markit  خالل شهر أغسطس )قراءة أولية( مقارنة بـ  00.0مسجاًل

خالل الشهر السابق له. سجل رصيد الحساب الجاري في  00.0
مليون دوالر أمريكي خالل شهر يونيو  .005فائضًا قدره  إيطاليا

مليون دوالر أمريكي  .521مقارنة بالفائض المعدل باالرتفاع إلى 
 خالل شهر مايو. 

مليون دوالر أمريكي  53.2عجزًا قدره  إسبانياسجل الميزان التجاري في 

مليون دوالر أمريكي خالل  0201.0خالل شهر يونيو مقارنة بعجز قدره 

 شهر مايو.

 
 األسواق الناشئة

ارتفاعًا بمعدل شهري  البرازيلسجل مؤشر أسعار المستهلك في 
% خالل شهر أغسطس مقارنة بارتفاع بمعدل شهري 0..3قدره 
% خالل شهر يوليو. ارتفع مؤشر البطالة مسجاًل 3.01قدره 

% خالل شهر يونيو.  2.1% خالل شهر يوليو مقارنة بـ 1.0
 Caixinانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصارد عن 

خالل شهر أغسطس )قراءة أولية(  1.0.مسجاًل  الصينفي 
 (. 5...خالل شهر يوليو )التوقعات  ..1.مقارنة بـ 

 
من الذهب والعمالت األجنبية مسجاًل  الروسيارتفع االحتياطي 

مليار دوالر أمريكي خالل األسبوع المنتهي في الرابع  025.1

مليار دوالر أمريكي خالل  .00عشر من شهر أغسطس مقارنة بـ 
األسبوع السابق له. انخفض اإلنتاج الصناعي بمعدل سنوي قدره 

% خالل شهر يوليو مقارنة بانخفاض بمعدل سنوي قدره 1..

% 0.0% خالل شهر يونيو. انخفض معدل البطالة مسجاًل ...
% خالل الشهر السابق له. ..0خالل شهر يوليو مقارنة بـ 

% خالل شهري 1.5انخفضت مبيعات التجزئة بمعدل سنوي قدره 
%خالل شهر ..1يوليو مقارنة بانخفاض بمعدل سنوي قدره 

 يونيو.
 

 دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط: 
 المملكة العربية السعوديةانخفضت الصادرات غير النفطية في 

% خالل شهر يونيو مقارنة بانخفاض 50.0بمعدل سنوي قدره 
% خالل شهر مايو. ارتفع مؤشر أسعار 02.1بمعدل سنوي قدره 

بمعدل سنوي قدره  اإلمارات العربية المتحدةالمستهلك في 
% خالل شهر يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل سنوي قدره 0...
% خالل شهر يونيو. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر 55..

% خالل شهر 3.51أسعار المستهلك ارتفاعًا بمعدل شهري قدره 
% خالل الشهر 3.00يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل شهري قدره 

انخفاضًا بمعدل  M3السابق له. سجل مقياس المعروض النقدي 
% خالل شهر يوليو مقارنة بانخفاض بمعدل 3.0شهري قدره 
 % خالل شهر يونيو. 3.1شهري قدره 

 
بمعدل سنوي قدره  قطرارتفع مؤشر أسعار المستهلك في 

% ..0% خالل شهر يوليو مقارنة بارتفاع بمعدل سنوي قدره 0.2
خالل شهر يونيو. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار 

% خالل شهر يوليو 3.2المستهلك ارتفاعًا بمعدل شهري قدره 
% خالل الشهر السابق له. 3.5مقارنة بارتفاع بمعدل شهري قدره 

ارتفاعًا بمعدل سنوي  البحرينيسجل مؤشر أسعار المستهلك 
 % خالل شهر يونيو. 0.1% خالل شهر يوليو مقارنة بـ 0.0قدره 
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انكماشًا بمعدل  عمانسجل الناتج المحلي اإلجمالي االسمي في 
% خالل الربع األول من العام الجاري مقارنة 5..0سنوي قدره 

% خالل الربع السابق له. سجل 2..بنمو بمعدل سنوي قدره 
% خالل 2..3مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بمعدل سنوي قدره 

 % خالل الشهر السابق له..3.0شهر يوليو مقارنة بـ 
 

% خالل 1.0على معدل الشراء عند  التركيابقى البنك المركزي 
اجتماعه المنعقد في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري. كما 

 1.50% واالقتراض عند 03.10ابقى على معدل اإلقراض عند 
% 1.0خالل نفس االجتماع. انخفض معدل البطالة بمعدل قدره 

 % خالل شهر أبريل 1.2خالل شهر مايو مقارنة بمعدل قدره 
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  أسعار السوق

 الودائع )الريال( سايبور اليبور  الفترة

1 Month 0.1994 0.5813 0.50 

3 Months 0.3291 0.8338 0.65 

6 Months 0.5298 0.8975 0.75 

9 Months - 0.9463 0.80 

12 Months 0.8479 1.0475 0.85 

  العمالت

 التغير األسبوعي  SAR سعر اإلغالق  

GBP / USD 1.5694 5.8853 0.33%  

EUR / USD 1.1386 4.2698 2.49%  

AUD / USD 0.7316 2.7435 (0.85%) 

USD / CHF 0.9466 3.9615 (2.98%) 

USD / CAD 1.3189 2.8433 0.77%  

USD / JPY 122.040 0.0307 (1.83%) 

USD / SAR 3.7509 1.0000 (0.01%) 

  المعادن  الثمينة    النفط الخام  دوالر أمريكي

 التغير األسبوعي سعر اإلغالق 

  %4.10  1,160.77 السعر اآلني الذهب

  %0.41  15.32 السعر اآلني الفضة

 (%2.06)  1,548.00 السعر اآلجل األلمونيوم

 (%2.13)  5,055.00 السعر اآلجل النحاس

 (%4.82)  40.45 نيو يورك للسلع   نفط تكساس

 (%7.28)  45.46  -  نفط برنت

 أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

 التغير األسبوعي سعر اإلغالق المؤشر 

S&P 500 1,971  (5.77%) 

Dow Jones 16,460  (5.82%) 

NASDAQ 4,706  (6.78%) 

FTSE 100 6,188  (5.54%) 

DAX Index 10,125  (7.83%) 

CAC Index  4,631  (6.57%) 

Nikkei 225 19,436  (5.28%) 

TASI  Index  8,464  (2.70%) 

لألسبوع القادم   -المؤشرات اإلقتصادية   أهم  

 السابق المتوقع )بلومبرغ( الفترة المؤشر البلد  التاريخ

Tue 08/25 09:00 GE  2 إجمالي الناتج المحليQ F 0.40% 0.40% 

Tue 08/25 11:00 GE   لألعمال IFO  مؤشر Aug 107.6 108 

Tue 08/25 11:00 GE   للوضع الراهن IFO  مؤشر Aug 102 102.4 

Tue 08/25 11:00 GE   للتوقعات IFO  مؤشر Aug 113.9 113.9 

Tue 08/25 17:00 US  ثقة المستهلك Aug 93.4 90.9 

Tue 08/25 17:00 US  مبيعات المنازل الحديثة Jul 510K 482K 

Wed 08/26 14:00 US  21 طلبات الرهن العقاري-Aug -- 3.60% 

Wed 08/26 15:30 US  السلع المعمرة Jul -0.40% 3.40% 

Thu 08/27 09:00 UK  أسعار المنازل Aug 0.40% 0.40% 

Thu 08/27 09:00 UK  أسعار المنازل Aug 3.10% 3.50% 

Thu 08/27 15:30 US  22 طلبات إعالة البطالة-Aug 275K 277K 

Thu 08/27 15:30 US  2 إجمالي الناتج المحليQ S 3.20% 2.30% 

Fri 08/28 02:30 JN  معدل البطالة Jul 3.40% 3.40% 

Fri 08/28 11:00 IT ثقة األعمال Aug 103.6 103.6 

Fri 08/28 11:30 UK  2 إجمالي الناتج المحليQ P 0.70% 0.70% 

Fri 08/28 11:30 UK  2 إجمالي الناتج المحليQ P 2.60% 2.60% 

Fri 08/28 12:00 EC  ثقة المستهلك Aug F -- -6.8 

Fri 08/28 15:00 GE  مؤشر أسعار المستهلك Aug P 0.10% 0.20% 

Fri 08/28 15:30 US  الدخل الشخصي Jul 0.40% 0.40% 

Fri 08/28 15:30 US  اإلنفاق الشخصي Jul 0.40% 0.20% 

Fri 08/28 17:00 US  مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلك Aug F 93.1 92.9 



  

 إخالء المسؤولية مع قائمة االتصال الخاصة بالخزينة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير
 يصرح محلل )المحللين( األبحاث المسؤول عن هذا المحتوى أن وجهات النظر المنسوبة إليه والمتضمنة في هذا التقرير 

تعبر عن وجهة نظره وحده في المسائل التي تم التطرق إليها. إن تعويضات المؤلف لم وال ولن ترتبط أو تتأثر بشكل مباشر أو غير 
بنك مباشر بتوصيات محددة أو وجهات نظر معينة يتضمنها التقرير. كما أن وجهة نظر المؤلف ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر 

 وهي عرضة للتغيير في أي وقت دون سابق إنذار.البالد 
 

 إفصاحات إضافية
/  أغسطس /   55يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذكورة ضمن التقرير إلى  .  5300   أغسطس     24 يرجع تاريخ التقرير  إلى

 ، إال في حال تم التطرق إلى غير ذلك في التقرير.  5102

 
 إخالء المسؤولية:

أعد هذا التقرير ألغراض المعلومات فقط. ال ينبغي أن يفسر على أنه عرض للبيع أو للشراء  أو لالشتراك في أي استثمار. على  

الرغم من أنه تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بأنها موثوقة وذات مصداقية عالية ، 
بنك لن يكون المملكة العربية السعودية ال يضمن اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في بنك البالد فإن 
أو أي من فروعه أو شركاته الشقيقة أو أي من المدراء أو الموظفين لديه مسئوال أو يتحمل أي مسؤولية من أي نوع  كان البالد 

 عن أية خسارة أو ضرر ناجم عن  استخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير. 
في حال اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية عن ذلك الموجود باللغة اإلنكليزية يرجى اعتماد النص األصلي ) اللغة 

 اإلنكليزية( 
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